
dereria Leku Berri, Construcciones
mecánicas Senpere, Industrias Jarrai-
ki , Mecanizados Lami, Talleres
Lauko, Talleres y Suministros Loha-
be�. Horietako hiruk ez dute galde-
keta erantzun oraindik. Erantzun
duten hirurei diagnosia egin eta hela-
razi diete eta euskara plana aholkatu
diete. Horiez gain, Eztanda enpresa-
ri  eta Araingoiti zaharren egoitza
kudeatzen duen Biharko enpresari
ere, euskararen presentziaren eta
erabileraren diagnosia egin diete.

Langileen ehuneko handiak euska-
ra ezagutzeak, enpresa horien kasuan
ere, ez du erabilera bermatzen. Uda-
leko euskara teknikaria den Gurutze
Sukiak dioenez, langileen eta enpre-
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2003. URTETIK Beasaingo Udalak
Eusko Jaurlaritzaren Euskara Bizibe-
rritzeko Plana du abian, eta horren
baitan hainbat estrategia ditu mar-
txan euskararen erabilera bultzatze-
ko. Euskara Aholku Batzordea ere
eratu zuten. Lau azpibatzordeetako
bat lan munduko eta herriko eragi-
leak �Bareak dendari elkartea, ELA
sindikatua, Goiztiri AEK euskaltegia,
Osasun Zentroa, finantza etxeak,
Udal Euskaltegia, Montte eta CAF
enpresak� biltzen dituena da.

Euskararen Biziberritzeko Plana
onartu aurretik ordea, euskararen
egoeraren analisia egin zen eta aldeak
antzeman ziren ezagutzaren eta era-
bileraren artean. Ezagutza (%58,27
2001ean) maila herrian hazi egin zen,
erabilera berriz, ez zen proportzio
berean igo. Erabilera areagotzeko,
besteak beste, enpresetako euskara
planak sustatzeari ekin zioten
2007an.

Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean 
Beasaingo Udalak euskararen nor-
malizazioan urratsak ematen hasi
zenetik bideratu ditu merkataritza
arloko hizkuntza paisaian euskararen
erabilera areagotzeko diru-laguntzak
eta itzulpen eta aholkularitza zerbi-
tzua. 2007tik Eusko Jaurlaritzak
abian jarritako LanHitz programare-
kin �euskarari lantokian lekua egite-
ko bideak erakutsi eta moduak erraz-
ten dizkio enpresei� ari da lanean.

Udaleko ordezkariek euskararen
egoera aztertzeko galdeketa egitera
CAF enpresarako lan egiten duten
lantegietara jo zuten lehenengo �Cal-

ARGIA 

44

2
0

0
8

ko
 e

ka
in

ar
en

 8
a

saburuen jarreraren baitan dago hein
handi batean euskara gehiago erabil-
tzea. Udalak bitartekoak jarriko ditu
erabilera sustatzeko eta erabiltzaileen
sarea sortzeko. Ondorengo urteetan,
Beasaingo Udalaren helburua erabil-
tzaileen sare berriak sortzea eta sor-
tutakoetara ahalik eta eragile gehien
erakartzea da.

CAF eta Montte enpresak eredu
CAF 1995etik dago euskararen nor-
malizazioan murgildurik eta bere
kasa hasi zen lanean. Montte, berriz,
2007az geroztik ari da. Beasainen
euskara planak dituzten enpresak bi
horiek dira. CAFek 2.000tik gora lan-
gile ditu eta Monttek 92.

Beasaingo Udala (Gipuzkoa) 2007tik lan munduan euskara normalizatzeko urrats berriak
ematen ari da. Gaur egun horretan ari diren CAF eta Montte enpresetako ordezkariekin 

egon gara, beraien esperientzien berri izateko.

euskara lan munduan

CAF eta Montte 
euskara planetan

Naiara Exposito

Paisaia linguistikoa euskaratzea; horixe izaten da lantegietako normalizazio planetan
urratsetako bat. Argazkiok CAF enpresakoak dira.
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1995az geroztik ari direnez euskararen normalizazioan,
dagoeneko hainbat aurrerapauso eman dituzte. Horieta-
ko batzuk honakoak dira: irudi korporatiboa eta paisaia
linguistikoa bi hizkuntzetan dituzte, euskarari lehentasu-
na emanez; dokumentazio gehiena elebitan dute; euska-
raren erabilera sustatzeko plana garatu duten guneetan
erabilerak gora egin duela nabarmendu du Begiristainek;
hiztegi teknikoa ere osatu dute argazkiekin; e-postan
euskal hiztunen identifikazioa gauzatu zuten eta harrera
protokoloa euskaraz ere egiten da.

Bestalde, CAFeko euskara arduradunak azaldu due-
nez, enpresak langileei euskara eskolak ordaintzen dizkie.
2006-2007 ikasturtean, 38 langilek hartu zuten parte
ikastaroetan, 14 euskaltegitan banatuta. 2007-2008.
ikasturtean berriz, 31 langile ari dira euskaltegian. Aurten
lehenengo aldiz, Beasaingo Udal Euskaltegiaren bidez,
beste 60 langilek tutoretzak eta mintzalanak egiten dituz-

te auto-ikaskuntza metodoarekin, lantegian bertan.
Beraz, guztira 91 langile ari dira euskara ikastaroetan. 

Euskara eskolak ordaintzeaz gain, lanorduetan talde
naturalak deituriko ekimena ere abian dute. �Trenak
ekoiztea ere euskaraz posible dela sinetsita gaude eta
erronkarik nagusiena, nola ez, euskararen ahozko erabi-
lera da�, azaldu du Begiristainek. Talde naturalak, elka-
rrekin eta elkarren ondoan lan egiten duen langile mul-
tzoari eta horiekin egiten duten dinamikari deitzen diote.
12 bat lagunez osatutako taldeak dira eta ordu eta erdiko
sei saioko prozesuak egiten dituzte, euskarari buruzko
jarrera kontzienteak lantzeko eta haien arteko harrema-
nak euskalduntzeko asmoz. Taldeak anitzak izaten dira
hizkuntzaren aldetik; hau da, euskaldun, euskaldun berri
eta euskaraz ez dakitenez osatutakoak.

2006ko irailetik langileen artean euskarazko Galardi
aldizkaria banatzen da.

CAF aitzindari

CAFek Joxe Begiristain du euskara
arduradun, egun osoz horretarako
lanean ari da 2006tik. Begiristainentzat
behar-beharrezkoa da enpresako lan-
gilea izatea euskara arduraduna, �ongi
ezagutzen baitu enpresaren barne fun-
tzionamendua�. Dena den, Elhuyar
Aholkularitzakoen babesa jaso-
tzen segitzen dute. Bestalde,
departamenduetako eta sindika-
tuetako ordezkariz osatutako
Euskara Batzordea dute.

CAFen abian jarri zuten lehe-
nengo zeregina paisaia linguisti-
koa euskaratzea izan zen �erro-
tulazioa, irudia...�. Dena den,
helburua eleaniztasuna dela
adierazi du Begiristainek, �tre-
nak mundu guztirako egiten
ditugunez, kanpo harremanetan
bezeroekin ia ezinezkoa zaigu
euskaraz egitea�.

Etorkizunera begira helburua
ondokoa da: �Eguneroko lanean
euskara beharrezko bihurtzea
eta erabilera areagotzea nahi
dugu. CAFen euskaraz jarduteko
ahalmena duten pertsonen
kopurua handitzea eta langileak
motibatzea eta sentsibilizatzea.
Azken batean, CAFen euskara
eguneroko jarduneko hizkuntza
izatea eta naturaltasunez eta
erraz erabiltzea�.

Arkaitz Errasti Montteko
finantza eta pertsonal ardura-
duna da. 2007. urteaz geroztik
ardura bat gehiago du: euskara.

Dena den, hura ere Joxe Begiristai-
nekin bat dator eta euskara ardura-
dunak enpresa barrukoa izan behar
duela dio.

Errasti ere pixkanaka barne fun-
tzionamenduan eragina izango duten
zereginekin ari da eta aipagarriena

kontratazioena da: dagoeneko Bea-
saingo bulegoan kontratatu beharre-
ko langile berriek euskaldunak izan
behar dute.

Monttek 2008an, fakturak, nomi-
nak, albaranak eta produktuen izenak
euskaraz emateko helburua du. n


